
36
B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a   7  a  1 4  d e  j u l h o  d e  2 0 1 8   N º  1 8 2 3   R $  0 , 5 0  

w w w . e d i c a o d o b r a s i l . c o m . b r

André BrAnt

PáginA

12

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A r t i c u l i s t A s   d A   s e m A n A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

roberto luciAno FAgundes

PáginA

4

bAdy curi neto

PáginA

2

sérgio moreirA

PáginA

12

Você sabe o que é assessoria esportiva?

FestAs juninAs engrossAm
cAldo do comércio de bH

Canjica, amendoim, do-
ces, caldo de mandioca, 
pamonha e outras delí-

cias vão aquecer o comércio 
varejista de BH. Segundo da-
dos da Fecomércio MG, essa 

data gera impacto positivo 
para 53,8% das empresas, 
sendo que a alta ocorre, prin-

cipalmente, no setor alimen-
tício (53,8%): hipermercados 
e supermercados (83,3%); 

açougues e peixarias (57,5%).
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Disputa entre Dilma e Aécio 
pode acontecer novamente

Se em 2014 o confron-
to entre a petista Dilma 
Rousseff e Aécio Neves 
(PSDB) (fotos)  foi in-
tenso, imagine agora, 4 
anos depois, disputando 
uma vaga ao Senado por 
Minas, quando nenhum 
dos candidatos gozam de 
boa popularidade com o 
eleitor.
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Apesar de parecer milagroso, o spray de resfriamento utilizado pelos médicos em 
atletas profissionais pode apresentar riscos à saúde quando aplicado em excesso.

entenda como age o spray
usado em lesões de atletas

Prefeito de Juiz de Fora abre
“Chamamento Público”

Antônio Almas (PSDB) (foto) 
participou de uma entrevista 
coletiva para apresentar o 
balanço sobre o “Chama-
mento Público” nas áreas de 
assistência social e educação.
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comunidAde dA cAPitAl é telA PArA grAFite 
Cerca de 40 casas do Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte, receberam intervenções 

artísticas dos grafiteiros Zeh Palito e Rimon Guimarães. A dupla já visitou cidades por 
todo o mundo, levando o colorido de seus sprays a diversas localidades.

gerAl – PÁginA 9

PArA Além de cães e gAtos 
Engana-se quem pensa que apenas cachorros e felinos podem ser animais domés-

ticos. Há pessoas, como o biólogo George Myller, que tem uma coruja, dois lagartos e 
até serpentes.

esPorte 
PáginA 12
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O Brasil é o terceiro país que mais consome produtos de beleza no mundo, ficando 
atrás apenas da China e dos EUA. Somente no ano passado, o setor faturou cerca de 
R$ 60 bilhões e, para este ano, a previsão é de que o faturamento ultrapasse 8%

Mercado da beleza segue em expansão
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sem emprego, brasileiros apostam
no empreendedorismo individual

Devido à crise econômica dos últimos 
anos, muitos brasileiros perderam o em-
prego. Para se ter uma ideia, o número 

de desempregados no Brasil nos três primeiros 
meses de 2018 foi de 13,7 milhões de pessoas, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). E sem conseguir uma recolo-
cação, a saída para muitas pessoas é apostar 
no empreendedorismo. Uma das formas mais 
buscadas é a formalização como Microempre-
endedor Individual (MEI). Sobre esse assunto, 
o edição do brasil conversou com Laurana Silva 
Viana, analista de atendimento do Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas 
Gerais (Sebrae MG).

daniel Amaro

o número de meis têm crescido a cada 
ano. Qual é o impacto disso para a 
economia brasileira?

Quando a gente tem uma parcela tão grande 
da população trabalhando na informalidade não 
é benéfico para a nossa economia. Isso porque o 
governo não faz o recolhimento previdenciário, não 
fica sabendo da existência dessa empresa e muitas 
vezes não consegue fazer a fiscalização necessária.

Quando temos uma grande quantidade de 
empreendedores se formalizando, a gente consegue 
trazer para o meio do desenvolvimento local essa 
pessoa que estava trabalhando na informalidade e 
passa a enxergá-lo como empresário. Você também 
acaba gerando empregos formalizados, com o fun-
cionário recebendo todas as obrigações trabalhistas. 

Por exemplo, em muitos municípios peque-
nos, várias pessoas que hoje sãos MEIs, antes não 
podiam participar de uma licitação da prefeitura, 
pois não eram formalizados e não possuíam CNPJ. 
Muitas vezes a prefeitura precisava comprar de 
outra cidade, porque na cidade não havia empresa 
que fizesse a venda e emitisse nota fiscal.

Qual o perfil do mei na região sudeste?

O MEI surgiu em 2009 e, a cada ano, a gente 
tem novos perfis de empreendedores que estão 
se formalizando. Atualmente, São Paulo lidera 
o ranking dos estados com o maior número de 
formalizados, com 1.839.316. Em segundo lugar 
aparece o Rio de Janeiro com 814.701. Minas 
Gerais continua ocupando a terceira colocação 
com 813.349. A maior parte das pessoas que se 
formalizam possuem entre 31 e 40 anos.

no atual cenário econômico, quais as 
principais razões para que as pessoas 
se formalizam como mei?

Geralmente são empreendedores que até então 
trabalhavam na informalidade. Muitos deles foram 
demitidos, não conseguiram uma recolocação no 

mercado de trabalho e optaram por iniciar uma 
atividade por conta própria como forma de gerar 
renda e continuar contribuindo com a previdência.

Existe uma grande parcela dos formalizados que 
ainda estão trabalhando com carteira assinada, 
mas querem complementar a renda. Também têm 
aqueles que, apesar de terem uma situação econô-
mica estável, possuem o sonho de empreender e 
optam por começar como MEI, pois é uma forma 
jurídica de mais facilidade, tanto no processo para 
registro, quanto no custo para manter essa empresa 
em andamento. Não no sentido da operaciona-
lização, mas sim no pagamento de impostos e 
contribuições previdenciárias.

Quais as principais dificuldades do mei 
atualmente?

A principal dificuldade que vários enfrentam é 
em relação a gestão do negócio e ao cumprimento 
de obrigações. Por falta de conhecimento, muitos se 
formalizam e não buscam saber sobre as obrigações 
e o que precisam fazer para gerir o negócio. Com 
isso, acabam ficando em débito com tributos e 
contribuição previdenciária.

Também não enviam as declarações ou faz 
o pagamento da guia DAS dentro prazo, o que 
acarreta em multas. Falta empoderamento e o 
reconhecimento de que ele é um empresário.

As dificuldades de gestão da empresa também 
são frequentes, principalmente, devido ao momen-
to econômico em que a gente vive. Por exemplo, 
às vezes, as vendas não vão bem, começa a ter um 
fluxo financeiro aquém do esperado e não conse-
gue cumprir com as obrigações.

Quais são as obrigações do mei?

O cumprimento de obrigações do MEI é bem 
mais simples em relação a outras empresas. Ele 
tem alguns deveres que são diários, mensais ou 
anuais. Aqueles de todo dia são a emissão de nota 
fiscal, caso ele venda para outra empresa ou se o 
cliente exigir.

É preciso preencher um relatório mensal 
de faturamento da empresa, com o objetivo 
de acompanhar se vai ficar dentro do limite de 
faturamento anual de R$ 81 mil. Se ele tiver 
empregado, precisa cumprir também as obrigações 
trabalhistas de recolhimento do INSS. E anualmente 
precisa entregar uma declaração para comprovar 
se teve o limite do faturamento cumprido.

Quais impostos o mei paga? eles dão 
direito a quê?

Mensamente precisa pagar a guia DAS que 
corresponde ao ICMS ou ISS, que são os impostos 
relativos de acordo com a atividade escolhida, além 
de recolhimento de 5% sobre o salário mínimo para 
contribuição previdenciária. O valor hoje varia entre R$ 
48,70 e R$ 52,70, dependendo da atividade exercida.

Com esse valor de contribuição, o empreende-
dor passa a ter direitos à aposentadoria por idade, 
invalidez, auxílio-doença e salário maternidade. E, 
para a família, o auxilio-reclusão ou a pensão por 
morte. Caso ocorra alguma coisa com o próprio 
empreendedor, a família usufrui desse benefício.

Para que o empreendedor possa usufruir, é 
preciso cumprir algumas carências. Por isso a gente 
reforça a importância de pagar em dia os boletos 
da guia DAS.  

é preciso declarar imposto de renda?

Isso depende do quanto de lucro a empresa 
tem. Isso quer dizer que o limite de faturamento 

é R$ 81 mil anual, mas o empreendedor tem um 
valor que é de lucro. Se ele retirar acima do valor 
permitido pela Receita Federal, que esse ano foi 
de R$ 28.559,70, pode ser que tenha que fazer 
a declaração do imposto de renda. É necessário 
sempre fazer os cálculos de lucros de cada negócio. 
Caso permaneça dentro dos limites de isenção, não 
é preciso enviar essa declaração.

Qual a diferença entre microempreen-
dedor individual (mei) e microempresa 
(me)?

O MEI tem uma limitação de faturamento pela 
forma jurídica e regime tributário especifico que permite 
o faturamento de até R$ 81 mil por ano. A microem-
presa é uma classificação quanto ao porte. O limite de 
faturamento é mais alto e pode chegar até R$ 360 mil 
por ano. Nessa modalidade, o empreendedor tem mais 
obrigações como contratar um contador e pagar os 
impostos de acordo com o regime do Simples Nacional.

como se tornar um empreendedor

Entre pelo site Portal do Empreendedor. 
Ao acessar, o usuário precisa informar alguns 
dados pessoais para prosseguir com o cadastro 
como CPF, data de nascimento, título de elei-
tor. É preciso ser maior de 18 anos. O número 
do CNPJ já é liberado na hora e a pessoa já 
está apta a iniciar o andamento da empresa.

laurana silva Viana, analista de
atendimento do sebrae-mg

Futebol x corrupção 

A Copa do Mundo, maior evento do mundo, é um período em que grande 
parte dos torcedores ficam extasiado com o glamour do campeonato, 
emocionados com a atuação dos atletas etc. No entanto, é sabido que 
por trás dessa megafesta, existe um esquema muito bem organizado de 

pessoas desprovidas de espírito democrático. 
Escritores, jornalistas, entidades do Judiciário, no Brasil e no mundo, estão expon-

do as mazelas planejadas e executadas por espertalhões, que se valem do prestígio 
mundial do evento para encherem os bolsos de dinheiro, espalhando a corrupção 
no segmento esportivos como se fosse uma erva daninha. Inclusive, esse fato tem 
colocado sob suspeita muitos dirigentes das entidades, até então, tida como séria, 
incluindo a própria Fifa. 

Segundo as informações internacionais, coube ao então presidente da Fifa Jo-
seph Blatter iniciar e concluir um elaborado plano visando enriquecer a entidade e, 
ao mesmo tempo, corromper pessoas e dirigentes do esquema esportivo no mundo 
inteiro manipulando, sobretudo, os credenciados para as votações quando da escolha 
dos países que sediaram as últimas Copas. Publicações demonstram que o antigo 
todo-poderoso da entidade manejava os seus eleitores, oferecia-lhes dinheiro, pres-
sionava patrocinadores, interferia politicamente em países não muito democráticos 
e tudo isso com a finalidade de resolver a questão ao seu modo e para o bem de seu 
grupo. Hoje, Blatter é execrado da estrutura esportiva mundial, assim como muitos 
de seus antigos aliados.

O exercício desta malfadada atuação estrutural chegou também ao Brasil. Basta 
rememorar que o ex-presidente da CBF Ricardo Teixeira está residindo no exterior para 
se livrar das garras da Justiça. O seu sucessor, José Maria Marinho, se encontra preso 
nos Estados Unidos, cumprindo pena por ter sido acusado de corrupção. Também o 
senhor Marco Polo Del Nero está afastado da direção na mesma instituição por causa 
do arrolamento do seu nome como apoiador de atos impróprios. 

Voltando a falar de personalidades mundiais é bom enfatizar a incômoda posição 
do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ele e personalidades do mundo esportivo 
local chocaram o mundo, em 2014, por conta de um esquema de fraude de exames 
antidoping de seus atletas. 

O escritor e jornalista Jamil Chade, em seu livro “Política, Propina e Futebol”, de-
nuncia o clientelismo: “Favores políticos são feitos e pagos em votações que deveriam 
ter como único argumento o esporte. Isso, somando ao fato de não se ter limites de 
mandatos em várias entidades, contribui para um amplo sistema de impunidade” 
informa. 

Chade não faz referência a Copa do Mundo de 2014, que aconteceu no Brasil, o 
que certamente levantaria a discussão acerca do tema no cenário brasileiro. Se não 
houve corrupção de fora para dentro, aconteceu no sentido contrário. Atualmente, 
várias personalidades estão sendo denunciadas por superfaturamento nos estádios 
Mané Garricha (Brasília), Arena Pantanal (Mato Grosso), Arena Corinthians (São Paulo), 
Maracanã (Rio), Arena Amazônia (Manaus), Arena das Dunas (Natal) etc. Por isso, se 
faz necessário uma assepsia no mundo do esporte para o bem de todos.

A justiça deve ser vista sem paixão, 
e sim, com a razão, e em obediência e 
observância ao ordenamento jurídico 
posto, sob pena de não o fazendo, 
estarmos diante de um justiçamento, 
que não coadune com o Estado Demo-
crático de Direito. 

Nos últimos tempos, do mensalão 
até o escândalo da Operação Lava Jato, 
– que se renova a cada dia com novos 
fatos e pessoas envolvidas – a popula-
ção tem acompanhado de perto as de-
cisões da justiça, com críticas e elogios 
aos julgadores. Alguns magistrados, aos 
olhos da população, tornam-se heróis, 
quando determinam prisões de acusa-
dos. Outros, quando em grau recursal, 
as revogam, tornam-se bandidos. O 
julgamento da nação, baseado em 
informações jornalísticas ou no título 
de uma reportagem, - já que a maioria 
sequer tem o trabalho de ler todo o 
conteúdo para o seu convencimento 
–, transformam o Poder Judiciário em 
uma espécie de campeonato de fute-
bol, um “Fla-Flu” jurídico. 

Não se quer dizer, que as decisões 
judiciais estão imunes a críticas, mas es-
tas, como tenho dito em artigos, devem 
ser feitas ao julgado e não à pessoa de 
seus julgadores, sem paixão partidária. 

Eu, apesar de não nutrir admiração 
ao Partido dos Trabalhadores (PT), cri-

tiquei a decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que denegou Habeas 
Corpus ao ex-ministro da Fazenda e 
da Casa Civil Antônio Palocci, preso, 
preventivamente, há aproximada-
mente dois anos, sem o julgamento 
de segundo grau.  Da mesma forma, 
a quantidade de prisões preventivas e 
sua duração contra réus tecnicamente 
primários, que poderiam ser substitu-
ídas por medidas cautelares menos 
gravosas. Entendi ilegal, a condução 
coercitiva do condenado Luiz Inácio 
Lula da Silva, na época inocente, e que 
não tinha se recusado a depor perante 
a Polícia Federal. 

Agora, após tomar o conhecimento 
de que o ministro Gilmar Mendes de-
terminou o arquivamento do inquérito 
contra o senador Aécio Neves por supos-
tas irregularidades em Furnas, passei a 
ver críticas e ataques nas redes sociais 
sobre a decisão, com o uso de insultos 
e xingamentos de toda a sorte, dos 
mais brandos aos impublicáveis. Diante 
da repercussão do caso, procurei me 
inteirar do caso e sobre o que motivou 
a atacada decisão e as agressões a seu 
prolator. 

O inquérito contra Aécio Neves 
iniciou com a delação premiada de 
seu antigo colega de Senado, Delcídio 
do Amaral. 

Durante este tempo a Polícia Fe-
deral, responsável pelas investigações, 
não conseguiu provas de que Aécio 
tenha efetivamente recebido vantagens 
ilícitas dos contratos de Furnas e que os 
fatos afirmados pelo delator Delcídio do 
Amaral tinham como base apenas infor-
mações de “ouvir dizer”, não podendo 
servir como base para um indiciamento 
ou denúncia de um crime inexistente. 

Gilmar Mendes abriu vista para 
a Procuradoria Geral da República 
(PGR), que após dois meses, se limitou 
a requerer que o caso fosse remetido a 
primeira instância, sem apontar nada 
de conclusivo, conforme informações 
do portal Consultor Jurídico (Conjur). 

O ministro, então, determinou o 
arquivamento do caso, com base no pró-
prio relatório da Polícia Federal, fazendo 
constar em sua decisão que “a declinação 
da competência em uma investigação 
que deveria estar concluída, representaria 
apenas protelar a solução, violando o 
direito à duração razoável do processo e 
à dignidade da pessoa humana”. 

Por óbvio, se o Estado investigador 
não consegue colher provas de conduta 
delituosa imputada ao investigado e o 
Ministério Público nada requer, deve o 
judiciário determinar o arquivamento 
do inquérito, para que haja justiça e 
não justiçamento.

stF e Aécio
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tércio Amaral

encontro entre prefeitos
A Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (Granbel), em parceria com a Associação dos Municípios 
Mineradores de Minas Gerais (AMIG), promove, nos dias 9, 12 e 17 
de julho, o encontro entre os prefeitos da RMBH das cidades minera-
doras e os sete pré-candidatos ao Governo de Minas Gerais. O evento 
será realizado na Prefeitura de Belo Horizonte. 

mudanças à vista  
Apenas 37 fiscais da Superintendência Regional, na Agência Nacional 

de Mineração, cuidam de 140 mil processos, sendo que Minas Gerais res-
ponde por 50% de toda produção de minério do país. Esses dados foram 
apresentados pelo dirigente regional da agência, Pablo césar (Pablito), 
que promete que, em breve, a situação será mudada no sentido de con-
seguir mais estrutura para atender melhor as demandas do órgão. Será?

mdb de newtão? 
É comum ouvir os comentários nos bastidores da política indi-

cando que, atualmente, existem três alas dividindo o MDB mineiro. 
Uma delas seria comandada pelo ex-governador newton cardoso. 
Mas, quando é indagado sobre quem são os deputados e dirigentes 
do partido que estão ao lado dele, ninguém sabe nominá-los. Tudo 
muito estranho, claro.

newton jr.
Relativamente ao deputado newton cardoso jr. (MDB), que está 

em plena campanha para reeleição, começa a chover reclamações 
no sentido de que o parlamentar estaria usando métodos não 
convencionais para convencer as lideranças de diversas regiões do 
estado em apoiá-lo. O jogo é pesado. 

lacerda desanimando
Nos últimos 15 dias, o desânimo chegou chegando na campanha 

do pré-candidato a governador marcio lacerda (PSB). Membros do 
seu grupo político já admitem a possibilidade dele aceitar ser vice 
de ciro gomes (PDT), mesmo sabendo que essa não é uma decisão 
fácil de ser tomada. Coisas da política, dr. lacerda.

corrupção nacional
“O combate à corrupção tem de ser atacado em todas as fren-

tes: no setor público, mas também no privado, onde acontecem os 
grandes negócios. É preciso mudar a cultura do ‘jeitinho brasileiro’ 
e tudo tem que ser feito às claras”, recomenda o reitor da faculdade 
Zumbi dos Palmares, de São Paulo, josé Vicente.  

empregos de favores
“O setor energético brasileiro, especialmente na região do 

Nordeste, se transformou em um balcão de empregos destinado à 
atender pedidos dos parlamentares brasileiros. Daí, a pressão para 
evitar a privatização de cinco distribuidoras de energia da região 
pertencente à Eletrobras”. Opinião do jornalista gerson camarotti. 
Aliás, para ele, dificilmente essas empresas serão vendidas. “A ban-
cada do Nordeste é muito forte e pressiona o governo sobre esse 
assunto, pois são contra o ato”, arremata.

briga do stF
Segundo jornalistas de Brasília, mesmo durante o período de 

férias, segue os desentendimentos entres membros do STF, o que, 
de certa forma, está expondo os integrantes da Suprema Corte, cujos 
ministros estão divididos em duas grandes alas. “Um perigo para a 
democracia brasileira”, comentam os comunicadores.    

Adeus itabira
Os prognósticos dos segmentos especializados apostam que, 

em 10 anos, a Vale vai deixar de minerar no município de Itabira de 
maneira definitiva. E, a partir de então, a cidade de carlos drumonnd 
de Andrade será uma comunidade sem rumo, com problemas em 
suas veias abertas, oriundos de anos de exploração de minério e 
entregue à própria sorte. Ave Maria, gente! 

Popularizando a justiça
A chegada do desembargador nelson missias à presidência do 

Tribunal de Justiça pode, na opinião de especialistas, significar uma 
maior popularização do Tribunal, pois o novo dirigente goza de uma 
enorme faixa de amizade dentro e fora do seu segmento.

tribunal de contas
Pode até ser que venha acontecer algo de anormal, mas se a 

votação fosse nesta semana, o atual líder do governo na Assembleia, 
durval Ângelo (PT), já teria seu nome aprovado como conselheiro 
do Tribunal de Contas de Minas Gerais. A expectativa é que ele venha 
conquistar apoio até mesmo da bancada de oposição. 

insegurança rural
As polícias de Minas lutam para desbaratar um grupo de marginais 

que agem a partir de Sete Lagoas e tem atormentado a vida de pro-
dutores rurais no Centro-Oeste Mineiro. A ação dos bandidos ocorre, 
inclusive, durante eventos de exposições agropecuária, no meio de 
populares e tudo mais. Ou seja, uma tremenda ousadia.

defendendo os poderosos
Quando foi anunciada a autorização da Agência Nacional de 

Saúde para que os planos de saúde aumentassem em até 10% os 
seus valores, poucos defenderam a ideia. Um destes corajosos a dizer 
que os empresários do setor estão certo foi o paulistano ricardo 
sennes. “Os custos para manutenção dos atendimentos na saúde 
crescem ano após ano e este preço tem de ser repartido entre os 
associados do sistema”. Cruz credo, mestre! 

bolsonaro e a ditadura
Experiente jornalista e escritor ethevaldo siqueira ao fazer 

comentário sobre a situação política nacional, mandou um recado: 
“Os jovens de hoje, que acham bonito defender a candidatura do 
ex-militar e deputado jair bolsonaro (PSL) à Presidência da Repúbli-
ca, não sabem dos verdadeiros horrores praticados pelos militares 
no período da ditadura”.

Confronto entre Aécio Neves e 
Dilma Rousseff parece inevitável

“Em política tudo é possível. A 
única coisa que não acontece é boi 
voar”. Foi o que disse o deputado do 
MDB, Ivair Nogueira, ao ser indagado 
sobre alianças que estão sendo cogi-
tadas para a disputa eleitoral de 2018. 

O que comprova essa análise 
do parlamentar é que, até agora, 
ninguém desmentiu o boato indi-
cando a candidatura de reeleição 
de Aécio Neves (PSDB) ao Senado. 
Na verdade, a informação já é dada 
como certa e o tema tem sido es-
peculado pela imprensa nacional, 
principalmente, depois de sua última 
reunião com o presidente Michel 
Temer (MDB), no Planalto. 

Por conta disso, os petistas 
decidiram apostar no nome da 
ex-presidente Dilma Rousseff para 
também pleitear uma vaga na Câ-
mara Alta do Congresso Nacional. 
Feito isso, o confronto entre PT e 
PSDB será acirrado, com o escopo de 
turbinar a polarização, beneficiando 
diretamente os dois. Por outro lado, 
os demais candidatos ao posto po-
deriam ficar prejudicados.

O ex-presidente da Assembleia 
Dinis Pinheiro (Solidariedade) foi 
lançado, recentemente, como can-
didato ao Senado e, no mesmo 
dia, declarou apoio à candidatura 
do tucano Anastasia ao governo de 
Minas, mas, a partir dessa novidade, 
qual for a reinserção de Aécio na 
disputa majoritária, é provável que o 
ex-presidente do Legislativo mineiro 
repense a decisão de marchar ao 
lado do tucano.

O jornalista e comunicador 
Carlos Viana também ficou inerte 
em relação à informação do retor-
no de Aécio ao cenário da disputa 
mineira. Políticos experientes 

consideram a volta do senador 
como uma ducha de água fria 
na campanha de Anastasia ao 
governo. “Até porque ele come-
çou a propalar que sua agenda 

era completamente descolada 
de seu antigo padrinho político”. 
Pelo menos é o que dizem os 
adversários.  

governo de minas
No que diz respeito à disputa 

ao governo de Minas, continua a 
expectativa para saber o rumo a ser 
adotado pelo MDB, maior partido 
do estado. Com diretório em prati-
camente todos os municípios, maior 
número de prefeito, vereadores e 
bancada estadual na Assembleia, o 
partido segue dividido em três alas. 
Para analistas, a sigla só decidirá o 
que e como fazer, 2 dias antes da 
convenção oficial, ou seja, no início 
do mês de agosto. Enquanto isso, o 
vice-governador Antônio Andrade e o 
presidente da Assembleia, Adalclever 
Lopes, continuam insinuando serem 
candidatos do partido, o que torna a 
situação ainda mais confusa.

Além disso, circulam pesquisas 
internas que sinalizam o seguinte: 
a candidatura de Marcio Lacerda 
(PSB) ao Palácio da Liberdade aju-
daria a puxar votos para Ciro Gomes 
(PDT) no estado. No entanto, se 
ele fosse vice do presidenciável, 
não teria chance de aumentar 
o potencial de simpatizantes do 
ex-ministro. “Quem tem dito que 
Lacerda não é candidato ao governo 
são os adversários. Ele é a terceira 
via e corre por fora se transforman-
do em uma opção para o eleitor 
no dia da votação”, comentou o 
deputado Roberto Andrade (PSB), 
um dos aliados do ex-prefeito de 
Belo Horizonte.

 ivair nogueira diz que ainda continua confuso

Possível candidatura de Aécio pode destruir projeto de Anastasia
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congresso mineiro de municípios
tem recorde de público
Evento reuniu mais de 8 mil pessoas

números:
 4.100 pessoas por dia;
 560 prefeitos;
 177 vice-prefeitos;
 1.416 vereadores;
 176 estandes expositores;
 123 palestras e painéis.

Sucesso de público, qualidade 
técnica das palestras, nível dos 
painéis com os pré-candidatos ao 
comando do estado e do país e dos 
produtos e serviços oferecidos nos 
estandes da feira. Esse é o balanço 
do 35° Congresso Mineiro de Muni-
cípios, promovido pela Associação 
Mineira de Municípios (AMM), nos 
dias 19 e 20 de junho, no estádio 

Mineirão, que reuniu mais de 8 mil 
pessoas nos dois dias de evento.

“Foi uma vitória do munici-
palismo, pois conseguimos reunir 
gestores públicos, autoridades, em-
presários e servidores em torno de 
uma extensa pauta com discussões 
enriquecedoras para os municípios. 
Tivemos os painéis com os pré-can-
didatos ao Governo do Estado e à 

Presidência da República, que apre-
sentaram suas propostas. E, pela 
primeira vez, a presença significativa 
do conselho político da Confedera-
ção Nacional dos Municípios (CNM), 
com a participação de presidentes de 
outras associações estaduais, o que 
nos encheu de alegria e prestigiou 
muito o nosso evento”, afirmou 
o presidente da AMM, prefeito de 
Moema e 1º vice-presidente da CNM, 
Julvan Lacerda (MDB).

“Realizamos um dos maiores 
congressos de todos os tempos da 
AMM e, com apoio do governo esta-
dual, Assembleia e outros parceiros 
do passado, conseguimos esse gran-
de sucesso com economia de mais 
de 50% dos gastos comparando 
com o do ano passado”, ressaltou 
o presidente.

O clima era de Copa do Mundo, 
o cenário foi o Gigante da Pampulha, 
mas os vencedores foram os muni-
cípios mineiros. O Congresso teve 
como objetivo levantar discussões 

sobre o municipalismo, oferecer ca-
pacitação aos gestores e servidores 
públicos, além de soluções para o 
desenvolvimento dos municípios 
e a assessoria técnica do corpo de 
colaboradores da AMM. E a missão 
foi cumprida. 

“Os números são impressionan-
tes, com 4.100 pessoas presentes em 
cada dia. O saldo foi extremamente 
positivo, a pauta foi muito relevante. 
A representação do municipalismo 
foi feita. Saíamos muito satisfeitos 
com esse primeiro evento feito no Mi-
neirão”, afirmou o superintendente-
-executivo da AMM, Rodrigo Franco.

julvan lacerda: “Foi uma vitória do municipalismo”
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mg receberÁ AudiênciAs dA Antt sobre concessões de FerroViAs

Belo Horizonte, Divinópolis (Cen-
tro-Oeste), Ipatinga (Vale do Aço) e 
Juiz de Fora (Zona da Mata) receberão 
audiências públicas sobre o processo 
de renovação antecipada das conces-
sões ferroviárias a serem realizadas 
pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT).

O anúncio foi feito pelo deputado 
João Leite (PSDB), presidente da Co-
missão Extraordinária Pró-Ferrovias 
Mineiras da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), no último dia 3, 
em debate na Câmara dos Deputados.

Além de João Leite, Marília Campos 
(PT) e Celinho do Sinttrocel (PCdoB), 
membros da Comissão Pró-Ferrovias, 
também participaram da audiência 
pública da Comissão de Viação e Trans-
portes da Câmara dos Deputados, que 
discutiu obras inacabadas na malha 
ferroviária, ramais desativados, bem 
como a conclusão e o efetivo funciona-
mento da Ferrovia Norte-Sul.

Os parlamentares da ALMG se 
reuniram pela manhã com técnicos 
e gestores da agência, quando expu-
seram suas preocupações quanto aos 
investimentos, recuperação e melho-
rias necessárias no sistema ferroviário 
do estado. Durante o encontro, foi 
acordado que a ANTT promoverá, em 
Minas, as audiências que debaterão 
os contratos de concessão.

Já na reunião na Câmara, o diretor 
do órgão, Sérgio Lobo, confirmou a 
realização dos debates, que deverão 
ocorrer em agosto deste ano. João 
Leite ressaltou, em seu pronunciamen-
to, o abandono de trechos da malha 
mineira pelas empresas que operam 
as ferrovias.

Ele explicou que há, inclusive, 
estações que se encontram dete-
rioradas pela falta de manutenção, 
citando como exemplo a Ferrovia Três 
Corações, situada entre os municípios 
de Três Corações e Três Pontas (Sul 
de Minas). “O modelo de concessão 
vigente não conseguiu assegurar a 
conservação do patrimônio público 
e histórico”.

Ainda esse assunto, o parlamentar 
disse que é preciso corrigir equívocos 
como a ausência de contrapartidas 
das concessionárias que atuam no 
estado. Ele afirmou que a Lei Kandir 
(Lei Complementar 87, de 1996) isen-
tou o transporte de minério, principal 
atividade realizada pelo sistema ferro-
viário em Minas, do ICMS). Segundo 
ele, após a medida, não foi proposta 
qualquer outra compensação.

Por último, o deputado falou sobre 
a importância de que as concessões 
garantam o transporte de outros tipos 
de carga, além de favorecer também o 
de passageiros. Para João Leite, o pro-

cesso licitatório deve assegurar que as 
ferrovias possam transportar cargas di-
ferentes de commodites, como minério. 
Também lembra que o planejamento 
de integração da Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte (RMBH) com 
34 cidades já deveria ter o transporte 
ferroviário interligando 22 delas.

Vontade política 

 O deputado Leônidas Cristino 
(PDT/CE), presidente da Frente Parla-
mentar da Engenharia, Infraestrutura 
e Desenvolvimento Nacional, apre-
sentou um panorama crítico sobre 
a situação da malha ferroviária no 
país. Ele alertou que os contratos de 
concessão ainda vigentes, realizados 
no fim da década de 1990, previam a 
duplicação das ferrovias, o que ainda 
não aconteceu.

Para ele, as concessionárias dei-
xam passivos importantes que não 

dizem respeito apenas à ampliação do 
sistema. Ele enfatiza que as empresas, 
nesses 20 anos, não conseguiram 
interligar o sistema, como foi feito 
na área energética, o que garantiria 
maior eficiência.

O parlamentar ainda questionou 
a paralisação em diversas obras das 
ferrovias e o sucateamento dos trechos 
que não foram considerados pelas 
empresas como economicamente 
viáveis. Na comparação que fez entre 
o transporte ferroviário e rodoviá-
rio, ele ressaltou vantagens como a 
capacidade de transportar grandes 
quantidades de cargas, autoeficiência 
energética, baixo nível de acidentes e 
menor poluição do meio ambiente.

“Mas, hoje no Brasil, o transporte 
rodoviário predomina, responsável 
por 65% de toda carga transportada. 
Há muito o que fazer, mas falta ainda 
vontade política para mudar esse 
cenário”, avalia.

joão leite é o presidente da comissão extraordinária Pró-Ferrovias mineiras
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp87.htm
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da redação

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Em artigo aqui publicado há poucas 
semanas, observava que no Brasil as 
incertezas na área política estavam dei-
xando em segundo plano, no noticiário de 
jornais, revistas, TV e na web, as matérias 
econômicas. Hoje, descontando a natural 
predominância da cobertura da Copa do 
Mundo e as incertezas quanto àquilo que 
surgirá da Caixa de Pandora em que se 
transformaram as eleições de outubro, a 
economia voltou a ser assunto na mídia. 
Mas, diferentemente de alguns meses atrás 
quando se previam resultados promissores 
e até alguns avanços, hoje quase só se vê 
más notícias.

Passou quase despercebida, por exem-
plo, a mudança nas expectativas do Banco 
Central quanto às condições econômicas 
e fiscais em que o país chegará ao final 
deste ano. A projeção do comportamento 
do PIB de 2018, que em março estimava 
crescimento de 2,6%, foi reduzida, em 
um ponto percentual, para 1,6%, segundo 
relatório do BC publicado no mês passado. 
De acordo com o documento, a dívida bruta 
governamental (aí incluídos a dos estados 
e municípios, além dos gastos com o INSS) 
atingiu, em abril, espantosos R$ 5 trilhões 
(sim, trilhões), que representam mais de 
75% do PIB projetado para este ano. Trata-
-se da maior proporção já verificada desde 
2006, quando esta análise começou a ser 

feita pelo órgão. E, complementa o rela-
tório, “o avanço de reformas e de ajustes 
permanece fundamental para reversão da 
trajetória ascendente da dívida pública”.

  Há, portanto, nuvens escuras se for-
mando no horizonte. Ainda de acordo com 
a avaliação, mesmo excluindo das proje-
ções, os efeitos causados pela paralisação 
do transporte de carga – que certamente 
foram relevantes –, a previsão para este 
ano da indústria de transformação cai de 
4% para 2,4%; da construção civil, que era 
estimada em 1,5%, passa a ser de 0,7 % 
negativa; e o setor de serviços, incluindo 
transportes e comércio, se reduz de 3,4% 
para 1,3%. O único setor a registrar avanços 
em suas projeções é o agronegócio, no qual 
o recuo de 0,3% em março deu lugar a um 
crescimento de 1,9%.

Outra área que continua com seus in-
dicadores fora do vermelho é a da balança 
comercial. De acordo com o relatório do BC, 
há projeção de acréscimo de R$ 3 bilhões 
nas exportações, o que, paralelamente a 
uma queda de R$ 2 bilhões na importações 
de bens de consumo (esta, certamente, 
devida à redução do consumo interno e ao 
câmbio favorável), irá gerar um superávit 
de R$ 61 bilhões.

Mas há quem veja a situação do Brasil 
com olhares ainda mais pessimistas. Lá de 
fora, organizações financeiras e bancárias 

americanas e europeias manifestam pre-
ocupações tanto com o cenário mundial, 
em que o dólar, fortalecido pelo aumento 
da demanda por ativos mais seguros, traz 
riscos para o comércio; quanto às conse-
quências negativas que isso poderá trazer 
ao país exatamente naquilo em que tem 
se saído bem: a balança comercial. Outra 
questão que as bancas internacionais con-
sideram como fator de risco é o que sairá 
das urnas em outubro. Para o FMI, o Brasil 
não mostra vulnerabilidade externa, mas 
sofre de incerteza política.

E há quem seja ainda mais pessimista. 
Segundo analistas do Bank of America, num 
cenário em que seja eleito um candidato 
com agenda contrária à do mercado em 
situação de dúvida quanto à governabili-
dade do país, o dólar poderá chegar a R$ 
5,50 já no início de 2019, haveria queda 
do PIB naquele ano e a inflação chegaria 
a 7%. Esse risco me parece exagerado, 
mas pensando bem, não podemos nos 
esquecer de que a corrida presidencial 
pode trazer surpresas desagradáveis. E se 
nosso próximo presidente for alguém que 
tenha na cabeça ideias malucas (vários 
pré-candidatos parecem tê-las, inclusive 
alguns que já despontam como favoritos) 
e resolva, por exemplo, jogar de vez na 
lixeira a nossa responsabilidade fiscal? 
Deus nos proteja!

deus nos proteja!

mercado brasileiro de beleza 
é o terceiro maior do mundo

Na contramão dos resquícios da retração 
econômica, o mercado brasileiro de beleza 
segue em expansão. Atualmente, o segmento 
no país é o terceiro maior do mundo, atrás 
apenas da China e dos EUA. Uma pesquisa 
feita pelo Euromonitor aponta que, nacional-
mente, o setor deve registrar 
um crescimento acumulado 
de 14,3% até 2020, uma 
média de 2,7% anualmente, 
considerando os últimos 
5 anos. Outro estudo da 
Associação Brasileira da In-
dústria de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos 
(ABIHPEC) mostrou que o 
faturamento deste ano deve ultrapassar 8%.

Somente no ano passado, o setor faturou 
cerca de R$ 60 bilhões. O responsável pela 
organização da Professional Fair e diretor da 
Fire Eventos, Alexandre Araújo, afirma que o 
mercado segue crescendo. “A procura por novos 
procedimentos e produtos que promovam a be-
leza faz parte da rotina dos brasileiros que estão 
cada vez mais preocupados com a aparência”.

Outro destaque para o setor é a facilidade em 
encontrar capacitação para os profissionais. Foi o 
que notou a cabeleireira Andressa Resende. “Já 
com 26 anos, vi minha vida passando e eu gastan-
do tempo com o que eu não gostava. Hoje, meu 
objetivo é trabalhar por amor, apesar de saber que 
o ramo da beleza traz um bom retorno financeiro”.

Essa facilidade de entrar para o ramo acirra a 
concorrência. Por isso, é fundamental manter uma 

constante atualização. Esse é 
um dos objetivos da Professio-
nal Fair, maior feira de beleza, 
que vai contar com cerca de 160 
empresas, representando mais 
de 330 marcas com expectativa 
de 55 mil visitantes. “A feira esse 
ano vai ter congressos e outras 
ações voltadas justamente para 
a capacitação do profissional.  

Além da oportunidade de fazer negócios com as 
empresas que estarão expondo tudo o que há de 
novidade e lançamento no setor”.

Esse contato direto com os empresários 
é uma das vantagens que o profissional en-
contra ao ir à feira. “A pessoa pode negociar 
diretamente com os representantes da marca. 
Isso faz com que ele analise melhor o preço, 
por exemplo”.

Feiras promovem o turismo

Além dos negócios e capacitação, 
as feiras comerciais são responsáveis 
por fomentar parte do turismo de 
negócios, setor que está em expansão 
no país. O Ministério do Turismo (MTur) 
estima que cerca de 25,3% dos turistas 
que procuram o país são motivados 
por negócios, sendo que esse público 
gasta US$ 102,18. A região Sudeste 
se destaca pela realização do maior 
número de feiras brasileiras, sendo São 
Paulo o local que mais sedia eventos.

Já uma pesquisa da Federação 
Brasileira de Convention & Visitors 
Bureaux (FBC&VB), em parceria com 
o Sebrae revelou que, no Brasil, são 
promovidos aproximadamente 325 
mil eventos ao ano, movimentando 
cerca de R$ 3,7 bilhões em negócios, 
gerando mais de 730 mil empregos 
diretos e indiretos.

A feira acontece nos
dias 8 a 10 de julho,
no expominas, em

belo Horizonte

Durante a
Professional Fair,
profissionais têm
contato com
as novidades
do segmento
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esperto marqueteiro
Segundo a imprensa nacional, o nome do marqueteiro duda 

mendonça voltou a aparecer nas delações premiadas e em eventos 

políticos realizados recentemente, mesmo depois dele ter prometi-

do, há 10 anos, quando foi acusado de usar caixa dois para receber 

honorários, de nunca mais se envolver com este tipo de esquema. 

Êta povo sem noção, gente. 

temer x minas gerais
“Lá atrás, quando assumiu o governo, o presidente michel temer 

(MDB), por estratégia política, não quis indicar nenhum mineiro para 

o seu ministério. Agora, ele amarga a maior impopularidade de um 

presidente no cargo, 4%, segundo a última pesquisa. Porém, nesse 

momento, nenhum político ou pessoas de nosso estado aceita ser 

ministro para não ter que carregar um caixão tão pesado”. Palavras 

da deputada federal do PCdoB, jô morais.

mineirão, pra quê?
Para não ser conhecido apenas como um grande espaço sem 

muita utilização, o Mineirão passou a realizar eventos de todas as 

naturezas. E um deles, durante a Copa do Mundo, terminou com 

problemas. Para especialistas, o local é apropriado apenas para jo-

gos de futebol, que, obviamente, acontecem lá. Mas, com o prejuízo 

registrado por conta de baixa arrecadação, o jeito é sair e inventar 

moda, mesmo com riscos iminentes. 

A favor do aborto
Ex-deputado federal e ex-militante petista Airton soares foi direto 

ao ponto: “É melhor o Brasil aprovar o aborto de vez, pois isso evitaria 

que jovens, especialmente de baixo poder aquisitivo e moradoras 

das periferias, fossem submetidas ao aborto clandestino. Isso é um 

crime sem perdão”, sentencia. 

nomes impopulares
“Henrique meirelles (MDB), rodrigo maia (DEM) e outros 

pré-candidatos que não passam de 2% nas pesquisas eleitorais de-

veriam jogar a tolha. O ideal seria eles se unirem para garantir um 

candidato de centro no segundo turno, evitando a polarização entre 

direita e esquerda”, avalia o jornalista Valdo cruz. 

sobre a internet
Do alto da experiência como ex-presidente do Supremo Tribunal 

Federal Ayres britto comentou sobre diversos temas e aconselhou 

aos políticos que forem se candidatar neste pleito de 2018 a terem 

o máximo da parcimônia. “A mentira postada na internet, passa a 

ser uma verdade e tanto pode ajudar como atrapalhar o processo 

eleitoral. Todo cuidado é pouco sobre esse assunto”, rememora o 

ex-ministro. 

Ativismo internacional
Cinco anos após a grande movimentação de brasileiros que, em 

2013, foram às ruas para protestos dos mais diferentes temas, rudá 

ricci comenta: “O evento fez parte de um ativismo internacional, com 

desdobramentos para as próximas décadas, porém a ser apresentado 

de maneira diferente no Brasil e nos demais continentes”.



E C O N O M I A 5EDIÇÃO DO BRASIL
7 a 14 de julho de 2018

loraynne Araujo

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios - 
e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.

O s  meses  de 
junho e julho 
são os  me-
lhores do ano 

para aqueles que gos-
tam de conciliar frio 
com boas comidas, 
afinal é nesse período 
que acontece as tradi-
cionais festas juninas. 
Mas elas não são agra-
dáveis apenas para a 
população no geral, os 
empresários também 
ficam felizes. 

Segundo pesquisa 
realizada pela Federa-
ção do Comércio de 
Bens, Serviços e Turis-
mo de Minas Gerais 
(Fecomércio MG), essas 
datas geram impacto 
positivo para 53,8% das 
empresas do comércio 
varejista de produtos 
alimentícios da cidade 
de Belo Horizonte. A alta 
ocorre, principalmen-
te, no setor alimentício 
(53,8%): hipermerca-
dos e supermercados 
(83,3%); açougues e 
peixarias (57,5%).

Festa junina gera impacto positivo
para mais de 50% das empresas

Data fomenta principalmente o setor alimentício
Em relação ao investimento 

para a ocasião, 65,4% farão 
produtos específicos para as co-
memorações e, para melhorar o 
faturamento, 39,2% pretendem 
oferecer promoções e liquida-
ções para atrair o consumidor, 
20,3% irão investir em propa-
ganda e 19,6% em visibilidade 
da loja. 

Ademais, as empresas que 
serão afetadas pela data come-
morativa, 46% já fizeram produ-
tos específicos e 19,4% ainda não 
se prepararam, mas irão fazê-lo. 
Entre os itens que serão inseri-
dos ao mix destacam-se canjica 
(69,2%), amendoim (61,5%) e 
doces (34,1%).

A analista de pesquisa da 
Fecomércio MG El isa Castro 
destaca que, neste período, o co-
mércio é afetado principalmente 
pelo aumento das vendas desses 
produtos típicos. “As empresas 
precisam se adaptar para ofere-
cer ao consumidor itens atrativos 
para a data. Além disso, é uma 
época com baixas temperaturas 
e isso também impulsiona a ven-
da de produtos diferenciados”.

Outro fator destacado por Eli-
sa é a Copa do Mundo. Segundo 
ela, o evento esportivo também 
é uma oportunidade para os em-
presários atraírem ainda mais 
clientes. “Os jogos incentivam 
momentos de festa, que são 
propícios para vender mais no 
comércio varejista. Entretanto, 
esse aumento dependerá de 
uma série de fatores, como a 

capacidade de se planejar e ofe-
recer um bom serviço/produto, 
de mudar o visual para a data, 
entre outros”. 

Elisa finaliza dizendo que 
aqueles que não investiram 
para as festas juninas, ainda 
dá tempo de se planejar. “O 
per íodo fest ivo começa em 
junho e termina em julho, então 
há a  oportunidade para se 
adaptar”. 

outros se beneficiam
Além do comércio varejista, os 

estabelecimentos comerciais como 
bares e restaurantes também são 
afetados pela data. O Néctar da 
Serra, localizado na Savassi, re-
gião Centro-Sul de Belo Horizonte, 
aproveita a ocasião para oferecer 
um self service de caldos, nos quais 
há 18 salgados e 4 doces. 

A proprietária do local, Junia 
Quick, conta que esse serviço é 
oferecido há 10 anos e surgiu 
como uma forma de compensar 
as quedas nas vendas que o local 
sofria. “Trabalhamos com saladas 
e sucos, que são produtos mais 
voltados para o verão. Antes do 
rodízio de caldos, as nossas ven-
das caíam muito no inverno e, 
depois que implementamos isso, 
elas se equiparam ao período 
mais quente”.

A temporada de caldos no 
local começa em maio e termina 
em agosto e o valor é de R$ 42 por 
quilo. “Vai chegando final de abril, 
as pessoas já começam a pedir”.

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 

Produtos de padaria, laticínios, doces, balas e 
semelhantes 

Minimercados, mercearias e armazéns 

Açougues e peixarias 

Bebidas 

Hortifrutigranjeiros 

Hipermercados e supermercados 

Segmento da empresa 

6,60% 

2,20% 

2,20% 

3,30% 

5,50% 

9,90% 

9,90% 

9,90% 

19,80% 

34,10% 

61,50% 

69,20% 

Outros 

Gengibre 

Artigos de decoração 

Mandioca 

Carnes específicas 

Caldos 

Pipoca 

Bebidas 

Milho/pamonha 

Doces  

Amendoim 

Canjica 

Produtos que tiveram investimento para a data  
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A   C O C H E I R A
domingo, dia 08 de julho

Jornalista Ricardo Camargos
Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima 
Jornalista Camila Dias 

segunda-feira, dia 09

Sônia Valente, esposa de Fabiano Valente
Jornalista Deia Januzzi
Deputado Carlos Gomes 

terça-feira, dia 10

Elizabethe Cascão
Ex-ministro Alisson Paulinelli

Quarta-feira, dia 11

Jornalista Jurandir Percequini
Ex-vereador Jander Filaretti

Quinta-feira, dia 12

Publicitária Tereza Vergueiro
Jornalista Lindolfo Paolielo
(presidente da Associação Comercial)
Jornalista Luiz Gonzaga de Castro e Silva
Ex-deputado Petrônio Mathias 
Ex-deputado Sebastião Costa
Deputado Wanderley Miranda

sexta-feira, dia 13

Cláudio Carneiro - vice-presidente da Rádio Itatiaia 
Jornalista Dídimo Paiva

sábado, dia 14

Jornalista Lauro Diniz 
Marco Aurélio Magal - Rádio Itatiaia

decePÇões de josé dirceu - Embora tenha ganhado algumas 
benesses nos últimos tempos da justiça brasileira, como a volta para 
a prisão domiciliar e a desobrigação de usar tornozeleira eletrônica, 
o ex-ministro José Dirceu está prestes a lançar seu primeiro livro, no 
qual ele conta algumas decepções com o ex-presidente Lula (PT). 
Uma delas, que ele classifica como grave, foi no dia da vitória do 
segundo turno da eleição de 2002, quando o PT marcou uma ma-
nifestação com a presença do vitorioso na Avenida Paulista. Para a 
ocasião, estava combinado que Dirceu faria um discurso, só que Lula 
o substituiu na última hora por José Genoíno. Ele diz que a vontade 
foi de ir embora, mas, como soldado fiel, cumpriu a ordem do 
ex-presidente. Aliás, Dirceu faz isso até hoje: conseguiu ficar calado 
e ainda não se rebelou, mesmo sendo massacrado duas vezes, até 
mesmo depois de Lula preso.

lídia dias, joão dias e geraldo campos na entrega do troféu tancredo neves

cAmPAnHA - O ex-ministro Henrique Meirelles, que já foi presi-
dente mundial do Banco de Boston, pretende gastar R$ 70 milhões 
do próprio bolso para ser candidato a presidência pelo MDB. Sabedor 
da má vontade do partido com sua candidatura, ele já está investindo 
por conta própria para sair dos míseros 1% nas pesquisas de intenção 
de voto. É bom lembrar que, quando foi convocado por Lula (PT) para 
ser presidente do Banco Central, em 2002, Meirelles acabava de ser 
eleito deputado federal pelo PSDB de Goiás.

o cAde Pode AcAbAr com monoPÓlio - Se isso acontecer, o 
refino de petróleo no Brasil pode deixar de ser apenas da Petrobras e, 
com outras empresas no setor, o preço dos combustíveis pode baixar, 
porque vai haver concorrência. O CADE, sem fazer muita propagan-
da, cuidando da livre manifestação de mercado, criou um grupo de 
trabalho para colocar um fim nisso. Essa equipe foi criada depois 
da greve dos caminhoneiros, que colocou em alerta as autoridades 
brasileiras. Ele tem prazo para, até setembro, apresentar seu trabalho. 
Aliás, nos Estados Unidos o monopólio do refino do petróleo acabou 
no longínquo ano de 1911, portanto há 107 anos. No caso do Brasil, 
a Petrobras deverá ser convidada a se dispor de algumas refinarias.

neste último dia 10 de julho, comemorou-se 60 anos de grava-
ção do primeiro marco da Bossa Nova no Brasil, o samba “Chega de 
Saudade”, com João Gilberto. Assim, estava inaugurado o movimen-
to que levou verdadeiramente a música brasileira para o mundo.

tudo leva a crer que haverá um rearranjo na campanha po-
lítica em Minas e no Brasil, se Marcio Lacerda (PSB) for mesmo 
confirmado como vice na chapa de Ciro Gomes (PDT). Nesse caso, 
Alckmin (PSDB) seria cristianizado. O termo é muito lembrado por 
quem viveu a campanha presidencial de 1950, quando Getúlio foi 
eleito presidente e JK governador.

o clube do choro, de Belo Horizonte, deverá ser homenage-
ado pela Câmara Municipal no dia 11 de setembro. O Clube, que 
comemora 12 anos de fundação, receberá o diploma de honra ao 
mérito do Legislativo da cidade.

Apesar da crise que se abateu sobre o país, o Carnaval carioca 
vai de vento em popa. O enredo da escola de samba Grande Rio já 
está pronto: “Quem nunca? Que atire a primeira pedra”. A escola vai 
fazer uma crítica bem humorada dos maus hábitos dos brasileiros. 
Os carnavalescos são Renato e Márcia Lage.

da equipe da itatiaia na rússia. O bife à cavalo, com o popular 
ovo por cima, é conhecido por lá como “Cowboy On The Horse Beef”. 
Afinal, o dono do restaurante é brasileiro.

devido ao sucesso da última edição do Festeja Belo Horizon-
te, que ficou marcada na história do Mineirão por ser o primeiro 
festival de música sertaneja realizado na esplanada do Gigante da 
Pampulha e ainda com recorde de público (reunindo mais de 60 mil 
pessoas) a segunda edição já tem data confirmada: 08 de setembro.
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O Prêmio de Música das Minas 
Gerais já escolheu seus 45 finalistas 
para as etapas de Pará de Minas, 
em 04 de agosto, Montes Claros, 
em 1º de setembro e Diamantina, 
em 22 de setembro. Foram cerca de 
300 inscrições por todo o estado. 
Entre as selecionadas estão diver-
sas canções da capital, de Alfenas, 
Barbacena, Diamantina, Governa-
dor Valadares, Itabirito, Itamonte, 
Juiz de Fora, Lagoa Santa, Minas 
Novas, Montes Claros, Ouro Preto, 

Pará de Minas, Rio Novo, Santa Lu-
zia, São João del-Rei, Sete Lagoas 
e Viçosa. 

Dentre as músicas, 12 vão para 
grande final, no dia 06 de outubro, 
em Sete Lagoas. Os contemplados 
farão parte do CD que será gravado 
ao final do concurso e que tem 
distribuição gratuita e os mesmos 
receberão 50 cópias do CD para 
divulgação de seu trabalho. Além 
do CD, os finalistas vão concorrer 
a prêmios em dinheiro, sendo R$ 

7 mil para o 1º lugar, R$ 5 mil para 
o 2º lugar e o 3º colocado ganhará 
R$ 3 mil.

Dentre as 45 bandas escolhi-
das estão representantes da vasta 
música nacional, como o samba, 
a MPB, o rock, forró e sertanejo. A 
qualidade da música mineira será 
evidenciada nessas etapas. Como 
a edição anterior, cada banda, ou 
cantor, receberá uma ajuda de 
custo de R$ 450,00 para levar sua 
música à classificatória.

17 cidades mineiras têm canções no
Prêmio de Música das Minas Gerais

Público esteve presente para apoiar o evento
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

rua dos timbiras , 3085 - santo Agostinho - bH/mg

consulte-nos, teremos prazer em atendê-los

(31) 3295-2616 / (31) 3295-6579

O Buffet Requinte desde 1986 servindo
a sociedade Mineira com serviços

completos de Buffet podendo atendê-los em:
Eventos Corporativos, Coffe Break, Coqueteis,

Casamentos, Aniversários, Formatura dentre outros.

Deixe tudo por nossa conta e divirta-se com os seus convidados.

www.buffetrequintebh.com.br

Buffet Requinte Recepções

o que tem de tão “mágico” no spray
usado em jogadores de futebol?

Durante a Copa do Mundo 
até os mais desligados 
de esportes já devem ter 
notado a seguinte cena: 

um jogador sofre falta, vai ao chão 
e grita de dor. A equipe médica 
entra em campo e encharca a lesão 
do atleta com um spray que pare-
ce “mágico”, já que, momentos 
depois, ele está de pé e correndo 
novamente. Afinal, o que é esse 
santo remédio?

Andressa de Mello, doutora em 
fisioterapia com ênfase na área de 
ortopedia, traumatologia e espor-
tiva e professora do Departamento 
de Ciências do Esporte, da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), explica que não é milagre, 
mas sim um spray de “gelo”, que 
gera um efeito analgésico local 
“imediato”. 

“Após a aplicação do spray, 
ocorre estimulação de receptores 
cutâneos que induzem algumas 
sensações térmicas, diminuindo a 
sensação de dor”, explica Andres-

sa. O produto tem em sua composi-
ção gás, salicilato de metila, álcool 
e componentes como cânfora e 
mentol. É facilmente encontrado 
em farmácias e pode ser comprado 
sem restrições. 

Mas não se empolgue. “É im-
portante ressaltar que o spray não 
soluciona a lesão e/ou problema. 
Apenas ‘mascara’ para o atleta 
retornar para o campo ou quadra. 
É necessário investigação por meio 
do atendimento médico e fisioterá-
pico para resolução da disfunção”, 
completa.

O recurso é usado com fre-
quência em times profissionais 
de futebol. O quarto goleiro do 
Cruzeiro, Vitor Eudes conhece 
bem o alívio e o pós-efeito. “Na 
hora, dá uma reduzida na dor e 
anestesia um pouco, mas depois 
do jogo, quando o sangue esfria, 
sempre dói mais do que antes”, 
conta.

No futebol amador também é 
comum. Marcos Santos, que joga 
por lazer, conta que durante um 
jogo, conseguiu passar pelo golei-
ro, que não aceitou a situação e 

o chutou com força na região da 
panturrilha. “Não consegui nem 
colocar o pé de apoio no chão 
e tive que sair imediatamente, 
em seguida aplicaram o spray”, 
lembra. “É um alívio imediato, 
dependendo da gravidade, você 
consegue tranquilamente conti-
nuar no jogo. Infelizmente, é só no 
momento, depois com certeza vai 
doer e você vai continuar sentindo 
desconforto no local atingido”. 
Segundo ele, o spray faz parte de 
um “kit de primeiro socorros” dos 
jogadores. 

A fisioterapeuta Fernanda Vie-
gas afirma que ao mascarar a dor, 
os efeitos depois da partida podem 
ser mais graves. “Após a lesão, se 
o atleta volta a jogar na mesma 
intensidade, porém ‘sem dor’, ele 
pode ultrapassar o limite do seu 
organismo, fazendo, inclusive, com 
que a lesão piore”. 

A aplicação em alergias, feridas 
e escoriações abertas, dentro da 
boca, sobre os olhos, em crianças, 
mulheres grávidas ou lactantes são 
algumas das contraindicações, de 
acordo com a fisioterapeuta.
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dos becos às fachadas: Alto Vera
cruz ganha mural a céu aberto

Para os moradores do Alto 
Vera Cruz, situado na região Leste 
de Belo Horizonte, as formas de 
arte que pulsam dentro da comu-
nidade não são novidades. Mas o 
restante da capital que associa a 
região a pontos negativos, como a 
violência, pode se surpreender ao 
passar pela Avenida Andradas, na 
altura do aglomerado Cruzeirinho 
e avistar o painel do projeto Morro 
Arte Mural (Mamu).

Desde junho, cerca de 40 ca-
sas e becos da comunidade, que 
segundo o Censo 2010 tinha apro-
ximadamente 23 mil moradores, 
receberam em suas paredes cores, 
desenhos e formas. A concepção 

da arte é da dupla Comic Boys, 
formada pelos grafiteiros Zeh 
Palito e Rimon Guimarães, que já 
visitaram várias cidades do mundo 
deixando suas marcas em projetos 
semelhantes. “As pinturas escolhi-
das representam um jogo no ponto 
de vista arquitetônico e urbanístico 
espontâneo e são improvisadas 
na paleta de cores da paisagem. A 
ideia é mudar o ambiente e mos-
trar que a arte pode ser cotidiana”, 
explica Guimarães.

A equipe do Mamu é formada 
por 30 pessoas, entre responsá-
veis pelo reboco das paredes que 
receberam a tinta, por montar 
os andaimes, auxiliar na pintura 
e na produção. Cerca de 80% do 
time é composto por moradores 
da comunidade.

Segundo a grafiteira, mora-
dora do bairro e produtora do 
Mamu Wanatta Rodrigues, o 
objetivo do projeto é ressignifi-
car a visão que se tem sobre as 
periferias, em especial, o próprio 
Vera Cruz, uma terra culturalmen-
te fértil. “Nós temos uma das 
maiores extensões de comércios 
de regiões periféricas. Temos de 
tudo aqui, o dinheiro local gira 

dentro do próprio Vera Cruz. 
Temos artistas com nomes de 
projeção internacional, como o 
Renegado, as Meninas de Sinhá, 
Rafael Dias e Negro F. O bairro 
tem mais pontos positivos que 
negativos”, diz.

Mesmo assim, segundo a 
vivência da moradora, a região 
é uma das mais estigmatizadas 
da capital. “Fora do Vera Cruz, 
um problema que temos é as 
pessoas terem vergonha de falar 
que moram aqui quando vão 
fazer uma entrevista de emprego, 
porque sabem que nosso CEP 
pode interferir na seleção, mes-
mo sendo uma favela que está a 
20m do Centro”.

“Essa é mais uma frente da 
nossa luta cotidiana, já atuamos 
com a música, ações, eventos e 
atividades para provarmos na 
prática que a imagem que se 
tem da comunidade é distorcida. 
Utilizamos várias vezes #Amo-
rAoAltoVeraCruz nas redes para 
mostrarmos as coisas boas que 
acontecem aqui”, afirma o em-
preendedor social Fred Maciel, 
conhecido como Negro F., mora-
dor e um dos produtores atuando 
como mobilizador local.

juventude abraçada

Janaína Macruz, produtora 
da Pública Agência de Arte, res-
ponsável pelo projeto, explica que 
os jovens, atraídos pela pintura, 
também puderam participar de 
oficinas de grafite. “Foram duas ofi-
cinas gratuitas, uma de profissio-
nalização dos grafiteiros da região 
e outra de iniciação de jovens inte-
ressados em começar. Lembro de 

uma reunião que fizemos com eles 
e foi falado que queriam aprender 
a parte profissional, como fazer 
orçamento de pinturas em muros, 
porque já tinha acontecido de per-
derem o trabalho por não saber. 
Então, a ideia de potencializar essa 
cena foi maravilhosa”, comemora.

Além da Pública, o Mamu 
conta com o patrocínio da Cemig, 
incentivo social da ONG A Rebeldia 

e apoio do Serviço Social Autôno-
mo (Servas).

Como legado, Janaína preten-
de colher bem mais que apenas 
surpresas de quem passar pela 
Andradas. “Tinha um aluno de 10 
anos que desenhava muito e quem 
sabe, daqui uns 10 anos, a gente 
não veja esses meninos da oficina 
já participando de outras cenas 
do grafite”.

“As pinturas
escolhidas

representam um
jogo no ponto de
vista arquitetônico

e urbanístico”

Aglomerado cruzeirinho colorido, visto da Avenida Andradas

moradores e grafiteiros interagem durante
execução do mamu, no Alto Vera cruz
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Termoelétricas movidas a bagaço de cana,
biogás de dejetos de suínos, biodiesel e etanol.
A energia renovável que move o mundo
vem do campo.

DIA DA ENERGIA

A lã de ovelhas e o algodão são as principais
matérias-primas dos tecidos que fazem parte
da nossa vida.
A elegância e o conforto que você veste
vêm do campo.

DIA DA MODA

Nascentes recuperadas e protegidas em áreas rurais. 
Matas preservadas. Uso consciente dos recursos.
Grandes exemplos de respeito à natureza
vêm do campo.

DIA DA SUSTENTABILIDADE

Vacinas produzidas a partir de ovos, luvas cirúrgicas de
látex, pastas de dentes feitas com amido de mandioca.
Muito do que faz bem para sua saúde
vem do campo.

DIA DA SAÚDE

Saladas de folhas, frutas, temperos, legumes,
carnes, o clássico arroz com feijão.
Tudo o que faz a vida mais saudável e saborosa
vem do campo.

DIA DA ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL

É dia de celebrar o trabalho de homens e mulheres que, com esforço e dedicação, cultivam os campos,
cuidam dos animais e levam para o mundo as matérias-primas essenciais para sua vida.

PRODUTOR RURAL: ORGULHO DE MINAS.
HOMENAGEM DO SISTEMA FAEMG.

DIA DA TECNOLOGIA

Farinha de mandioca na purificação de minério siderúrgico. 
Plástico verde feito da cana-de-açúcar, um bem renovável 
que produz fraldas descartáveis, brinquedos e recipientes.
Grandes avanços tecnológicos vêm do campo.

7 de julho

E TAMBÉM:

DIA DO PRODUTOR
RURAL MINEIRO

sistemafaemg.org.br
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.

Av. contorno, 7187 - lj. 3
lourdes - belo Horizonte - mg

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

AnimAis exÓticos entrAm no gosto do mineiro

Quem pensa que apenas cães e gatos podem ser 
companhias para os humanos está errado. Animais 
exóticos e silvestres estão ganhando cada vez mais o 
gosto dos brasileiros. Para se ter uma ideia, no Vale 
Verde Parque Ecológico, em Betim, na Grande BH, mais 
de mil pessoas, de todos os cantos do país, aguardam 
na fila de espera por uma jiboia.

Uma dessas pessoas que optaram por ter animais 
nada convencionais é o biólogo George Myller. Ele 
conta que sempre teve bichos de estimação durante 
a infância, como cães e periquitos, e a vontade de ter 
um diferente surgiu durante a graduação. “No primeiro 
período de faculdade, iniciei um estágio em um man-
tenedouro de serpentes e, após dois anos trabalhando 
lá, adquiri meus primeiros répteis: o Tofú e a Fran, um 
casal de lagartos Teiús”. 

Além dos dois lagartos, atualmente, ele tem quatro 
serpentes e uma coruja, sendo que a primeira cobra 
chegou a sua casa 15 dias após Tofú e Fran. “Como 
répteis não dão trabalho, logo comecei adquirir mais 
animais”.

Myller relata que os animais não necessitam de 
muita manutenção: as serpentes precisam de um 
recinto elaborado especialmente para ela. “Faço a 
troca da água todos os dias, a alimentação é feita a 
cada 15 ou 21 dias e, todas às vezes que defecam ou 
urinam, o que acontece a cada 10 ou 15 dias, é feita 
a higienização do recinto”.

Já a coruja tem que comer dois camundongos por 
dia e, como sinal de saúde, precisa fazer uma “pelo-
ta”, ou seja,  deve vomitar todo pelo do animal que 
come. “Além disso, ela fica atrela a um poleiro, que é 
o modelo de criação que usamos”.   

Ademais, os animais também são utilizados por ele 
durante suas aulas de educação ambiental. “Quando 
mostramos um lagarto dormindo, a reação das mães é 
fantásticas! Elas ficam surpresas e as crianças adoram 
a forma como eles deitam”. 

Quando questionado sobre como eles reagem ao 
afeto humano, Myller afirma que define o amor que 

tem pelo seus bichos como platônico. “Dou carinho, 
mas para eles não faz diferença, pois não têm a capa-
cidade de desenvolver afeto ou ódio. Entretanto, para 
mim, o fato deles não corresponderem não importa”. 

cuidados específicos 
A médica veterinária Erika Fruhvald afirma que 

existem diversas espécies que podem ser criadas no 

ambiente doméstico e que algumas podem ser até mais 
fáceis de cuidar do que cães e gatos. Entretanto, antes de 
adquiri-los, é necessário pesquisar bastante para ofere-
cer as condições corretas ao animal. “Se for um réptil, é 
preciso ter um terrário com as condições de temperatura 
e luminosidade. Agora, se é coelho, os cuidados são 
parecidos com os de um gato, por exemplo, mas ele 
rói as coisas e pode ingerir algo. Essas informações são 
essenciais para quem planeja ter bicho”. 

AtenÇão! Antes de comprar ou adotar qual-
quer animal pesquise para saber os hábitos e o 
que eles demandam para ter qualidade de vida.

Outro fato destacado pela profissional é a forma 
de se adquirir esses bichos. Ela informa que os silves-
tres (encontrados na fauna brasileira) e os exóticos 
(aqueles que não há no Brasil) devem ser comprados 
em locais credenciados pelo Ibama, os pais têm que 
ser de cativeiro e o vendedor deve entregar o animal 
com nota fiscal, documento que comprova o registro 
e seu parentesco, parecido com o pedigree de cães e 
gatos de raça. 

Já os considerados domésticos, como coelho, 
canarinho belga e porquinho da índia, podem ser 
comprados sem nenhuma documentação.  “Animais 
exóticos, como píton, não são possíveis comprar 
de maneira legalizada. Tem que tomar cuidado em 
relação a isso”. 

Outra peculiaridade é em relação à saúde desses 
animais. Erika ressalta que os veterinários que pres-
tam assistência tem que ter estudado mais do que 
os tradicionais cães e gatos. “Devem ser profissionais 
especializados nesses pets não convencionais, porque 
eles saberão melhor como diagnosticá-los”, finaliza. 

nuncA compre um animal que não te-
nha os documentos corretos. Além da 
pena (6 meses a 1 ano de prisão) e mul-
ta que você possa pagar (de R$ 500 a 
R$ 5.000), estará financiando o tráfico ilegal.

Além de biólogo, myller  é educador ambiental  há 9 anos e possui
experiência com criação e manejo de serpentes em cativeiro
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Mesa Brasil Sesc celebra
15 anos em Minas Gerais

O Mesa Brasil Sesc trabalha há 
15 anos para diminuir a insegurança 
alimentar e o desperdício de alimen-
tos em Minas Gerais. O Programa 
fez aniversário na quarta-feira (4/7), 
data em que a primeira unidade foi 
implantada em Belo Horizonte. 

De lá para cá, o esforço para 
fazer com que empresas doadoras 
e instituições sociais se conectem 
ampliou para outras três regiões do 
estado: Uberlândia, Montes Claros 
e Juiz de Fora. Durante esse tempo, 
18 milhões de quilos foram doados 
para 928 instituições por meio de 
262 empresas parceiras. O número 
de pessoas beneficiadas? Chega a 1 
milhão e trezentos e cinquenta.

Só que o Programa não faz isso 
tudo apenas com a ajuda de par-
ceiros. A colaboração de voluntários 
é um importante elo nessa rede de 
solidariedade. Em toda história, de-
zenas doaram o tempo para fazer o 
Mesa acontecer nas quatro cidades 
de atuação. 

São muitos motivos para celebrar 
os 15 anos de existência desse traba-
lho realizado com tanto compromisso 
e dedicação pelo Sesc. Por isso, no dia 
14 de julho, o público está convidado 
para uma edição especial do Mesa 
Brasil Musical que, desta vez, fará 
um Tributo à Jair Rodrigues. O show 

comemorativo homenageia este 
grande nome da música brasileira 
com um repertório de canções eter-
nizadas pelo artista e que ganharão 
novos contornos na voz de seus filhos 
Luciana Melo e Jair Oliveira. 

O show será no Grande Teatro do 
Sesc Palladium, às 21h e os ingressos 
solidários custam  R$ 30 (inteira), 

além da doação de 1kg de alimento 
não perecível para o Mesa Brasil. Os 
ingressos podem ser adquiridos na 
bilheteria do Sesc Palladium e pelo 
site ingressorapido.com.br, e o quilo 
de alimento deve ser entregue no dia 
do evento e também na bilheteria 
do centro cultural. Participe dessa 
grande festa!

comemoração será no sesc Palladium dia 14/7
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Prefeitura de juiz de Fora 
esclarece chamamento Público

O prefeito Antônio Almas 
(PSBD) participou de entrevista 
coletiva para apresentar balanço 
sobre o “Chamamento Público” 
nas áreas de assistência social e 
educação em Juiz de Fora. Parti-
ciparam também do encontro as 
secretárias de Desenvolvimento 
Social (SDS), Tammy Claret, e de 
Educação (SE), Denise Franco. O 
“chamamento”, que visa trans-
parência e profissionalização 
da prestação dos serviços, é 
realizado em cumprimento à 
Lei Federal 13.019/2014 – Marco 
Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil (MROSC), 
regido no município pelo Decreto 
12.893/2017.

Na área da assistência so-
cial foram lançados 16 editais, 
nos quais as organizações 
vencedoras são responsáveis 
pela prestação e gestão de 
serviços. Segundo Tammy, o 
“chamamento” traz novo olhar 
para a assistência e qualifica a 
oferta das atividades: “É uma 
quebra de paradigma, já que 
antes tudo cabia à assistência. 
Com o ‘chamamento’, a pres-
tação do serviço se torna mais 
profissional, transparente e 
regulamentada”.

o que é chamamento Público?

Procedimento destinado a selecionar órgão ou entida-
de da administração pública direta ou indireta, de qualquer 
esfera de Governo, consórcio público ou entidade privada 
sem fins lucrativos, para firmar convênio ou contrato de 
repasse, no qual se garanta a observância dos princípios 
da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocató-
rio, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos

Prefeito Antônio Almas
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leíse costa

A maior festa junina de Minas 
Gerais, a Julifest, está chegando 
para esquentar os corações e 
embalar as tardes e noites em Ita-
birito. De 12 a 15 de julho, o público 
poderá viver o melhor da tradição 
mineira: uma culinária inesquecí-
vel, aliada à atrações culturais de 
peso e com forte apelo local. Esses 
são os ingredientes perfeitos que 
fazem da Julifest um evento de 
sucesso há 27 anos.

Organizada pela prefeitura mu-
nicipal, a festa irá contar com gran-
des nomes do cenário musical. Em 
quatro dias de festa, milhares de 
pessoas terão a oportunidade de 
curtir de forma gratuita grandes 
shows do cenário musical, além 
de valorizar o talento de artistas 
itabiritenses. E para esquentar as 
noites frias de julho e animar as tar-
des, a programação oficial contará 
com atrações regionais e grandes 
shows como Michel Teló (12), Sid-
ney Magal (13), Diogo Nogueira e 
grupo Beco do Rato (na tarde do 
dia 14), Bell Marques (na noite de 
sábado) e Matheus e Kauan (15). 

Algumas atrações especiais tra-
rão também um tom diferenciado 
para esta edição, com a presença 
das quadrilhas juninas locais e vi-
sitantes, além de atrações culturais 
como a Guarda de Moçambique do 
Divino Espírito Santo, um tributo 
de violas que homenagearão Tião 
Carreiro e Pardinho e um passeio 

pelas danças folclóricas brasileiras 
com a participação da Cia. de Dan-
ças Folclóricas Aruanda que estará 
também no elenco de atrações 
culturais.

tema e decoração 

A 27ª edição da Julifest será 
marcada pelo resgate das tradi-
ções da cultura popular brasileira. 
A diversidade dos ritmos, cores e 
formas prometem ser a grande 
aposta desta edição. As danças 
folclóricas serão a principal mo-
tivação para os elementos da 
decoração da grande praça do 
evento, com muitas bandeirinhas 
e estandartes religiosos. 

Com mais de 39 mil metros, a 
Praça dos Inconfidentes é o local 
escolhido para a criação de uma 
cidade cenográfica, com igrejinha 
e casas temáticas, onde são ven-
didos quitutes regionais, bebidas 
e o tradicional pastel de angu, 
que serão produzidos neste ano 
pelas 22 associações de bairros 
participantes. Além de dois gran-
des palcos e um menor, teremos a 
casa do turista, sanitários, estacio-
namento para mais de 500 carros 
e uma completa infraestrutura de 
atendimento. 

Em quatro dias de festividades 
gratuitas, a Julifest conta com dife-
renciado esquema de segurança, 
respaldados pela Guarda Civil 

Municipal e Polícia Militar. Durante 
todos os dias, o evento contará 
com postos de atendimento, am-
bulâncias, brigadistas e segurança 
particular, além de revistas na en-
trada do evento e escoltas na parte 
interna da Praça dos Inconfidentes 
e no seu entorno, para garantir a 
comodidade e segurança de todos. 

Premiações

Faz parte também do evento 
a eleição da Rainha da Julifest. 
As candidatas são selecionadas 
anteriormente e, durante a festa, 
uma comissão julgadora vota e 
elege a representante do ano, que 
recebe uma faixa e um presente 
da administração municipal. As 
associações comunitárias também 
passam pelo crivo, sendo votadas 
por uma comissão especial e tam-
bém pelo público. As casas temá-
ticas mais bem votadas recebem 
uma premiação que é revertida 
em benefício para a comunidade 
de cada bairro. 

É neste espaço hospitaleiro 
que a união do povo de Itabirito é 
ressaltada. Muito mais que lazer, 
a Julifest é uma manifestação so-
ciocultural que tem lugar especial 
no coração dos itabiritenses e dos 
milhares de turistas que, ano após 
ano, se encantam com o que a 
cidade tem de melhor.

I t a b i r i t o

juliFest é A mAior FestA juninA
Peça inspirada no filme “À Prova de
Fogo” estreia no Palácio das Artes
Montagem retrata o drama de salvar um casamento prestes a ruir

Festa acontece de 12 a 15 de julho
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O filme “À Prova de Fogo”, 
que em 2008 arrecadou mais de 
US$ 300 milhões em bilheterias, 
inspirou a peça teatral que leva o 
mesmo nome e faz sua estreia na 
capital mineira nos dias 21 e 22 de 
julho, às 20h, no Grande Teatro 
do Palácio das Artes, na Região 
Central da capital.

Na produção teatral, Caleb, 
vivido pelo ator Mário Maia, é um 
bombeiro exemplar, aclamado 
por colegas e amigos como um 
herói. Profissional de destaque 
na corporação em que trabalha, 
o personagem principal percebe 
que seu casamento está prestes 
a ruir. A salvação do matrimônio 
do capitão do corpo de bombeiros 

vem quando seu pai, Augusto, lhe 
dá de presente um diário, no qual 
é proposto um desafio de 40 dias. 
Caleb precisa realizar tarefas para 
aprender a entender as situações 
vividas na rotina do casal, na ten-
tativa de salvar seu casamento. 

Atriz há 22 anos, Nilmara Go-
mes, além de atuar como Angélica, 
esposa do bombeiro, é a respon-
sável pela criação, adaptação e 
direção da peça. “Assumi essa 
empreitada. Um processo muito 
difícil, mas prazeroso. Enquanto 
a personagem vive o desafio de 
amar, eu vivo o desafio de ser 
autora, diretora e atriz. Na maior 
parte dos momentos, inclusive em 
cima do palco, me divido nas três 
funções”, contou.

No filme, Caleb recorre a sua 
fé para conseguir passar pelos 40 

dias de desafios proposto pelo pai, 
mas de acordo com a diretora, a 
mensagem da peça independe 
de religiões. “É uma história de 
amor e fé, sem levantar nenhuma 
bandeira religiosa, mas pregando, 
em primeiro lugar, o amor. É uma 
grande oportunidade para conhe-
cer essa linda história que ajudou 
casamentos em todo o mundo”, 
explica.

O espetáculo, com duração 
de aproximadamente 90 minu-
tos, levou 4 meses para monta-
gem e conta com elenco de sete 
atores, todos mineiros. Após a 
estreia na capital mineira, a peça 
seguirá em turnê pelo país. Com 
classificação indicativa livre, os 
ingressos podem ser adquiridos 
na bilheteria do teatro ou pelo 
site www.ingressorapido.com.br.
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casal protagonista da peça

Prefeitura de Manhuaçu 
antecipou o 13º salário

A prefeita de Manhua-
çu, Cici Magalhães 
(MDB) foi a pioneira, 

em Minas Gerais, a antecipar 
a primeira parcela do 13º dos 
funcionários municipais, no 
dia 13 de junho, dando assim, 
um bom exemplo de como se 
deve administrar uma cidade, 
mediante um planejamento 
adequado, sabendo priori-
zar as decisões nesta época 
de crise financeira nacional. 
Indagado sobre o assunto, a 
prefeita disse que estava sim-
plesmente cumprindo uma das 
promessas de campanha: zelar 
pelo bem-estar e a valorização 
dos funcionários públicos do 
município.

Hospital
O governador de Minas Gerais 

assinou no último dia 5, na União 
Bancária Atlética (UBA), em Ma-
nhuaçu, a ordem de serviço para 
execução das obras de construção 
do anexo do Hospital César Leite. 
Ele anunciou ainda investimentos 
nas áreas do turismo, esporte, 
lazer, desenvolvimento econômico 
e social.  

Prefeita cici magalhães
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No dia 30 de junho foi rea-
lizada a V Conferência de Cul-
tura, um trabalho conjunto da 
Prefeitura de Ouro Preto, por 
meio da Secretaria de Cultura 
e Patrimônio, com o Conselho 
Municipal de Política Cultural.

O evento reuniu represen-
tantes dos mais diversos setores 
relacionados à área cultural. Fo-
ram apresentadas as propostas 
que irão orientar a elaboração 
do Plano Municipal de Cultura, 
documento a ser formalizado 
para conduzir as políticas pú-
blicas para o segmento, bem 
como a aplicação de recursos 
para a cultura em Ouro Preto, 
nos próximos 10 anos.

O secretário Zaqueu Asto-
ni, responsável pela pasta da 
Cultura e do Patrimônio, conta 
que os trabalhos começaram 
com as pré-conferências, rea-
lizadas primeiro nos distritos 

mais longínquos, até chegar 
à sede. “Percorremos todo o 
município. Foi feito um mape-
amento de todas as demandas 
referentes à cultura e ao patri-
mônio para garantir que o Pla-
no Municipal de Cultura possa 
atender prontamente todos os 
anseios da população”, disse o 
secretário.

Para o presidente do Con-
selho Municipal de Política 
Cultural, Ricardo Campolim, 
a Conferência representou 
um marco histórico para Ouro 
Preto, lembrando que essa 
interlocução era uma reivindi-
cação antiga dos artistas, gru-
pos tradicionais e produtores 
culturais. 

Segundo ele, é importante 
que o trâmite do processo 
seja ágil. Ricardo promete 
encaminhar, nos próximos 
dias, uma minuta do projeto 

de lei ao Executivo: “O Plano 
Municipal de Cultura, deverá 
incluir metas e ações voltadas 
para a profissionalização do 
segmento cultural, além de 
habilitar o município para o 
recebimento de repasses es-
taduais e federais. Será uma 
conquista de toda comunidade 
ouro-pretana”.

O vereador Chiquinho de 
Assis (PV), que participou da 
mesa de abertura da confe-
rência, se colocou à disposição 
para receber, encaminhar e 
acompanhar o projeto de lei 
até o documento ser aprovado 
na Câmara e sancionado pelo 
prefeito: “Esse é o trabalho 
de quem milita na área da 
Cultura, de quem não desiste, 
ajuda a conquistar e construir 
políticas públicas que tenham 
ampla representatividade na 
nossa cidade”.

conferência reúne classe
cultural de ouro Preto

no evento, foram apresentadas propostas para a elaboração do Plano municipal de cultura
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
Quem sAbe, sAbe Advogado & jornalista

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

c A n A l   A b e r t o

Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br

oAb-mg modernizAÇão e interlocuÇão com A sociedAde

goVerno FederAl mente Ao dizer Que rendA do trAbAlHAdor cAiu em 2017

A mÍdiA e A sustentAbilidAde dos destinos

O presidente da OAB-MG, Antônio Fabrício Gonçal-
ves, destaca que sua gestão trabalha incessantemente 
para levar mais para a advocacia mineira. A mais 
nova conquista é a parceria firmada com o INSS, que 
possibilita ajuizar ações de aposentadoria, pensão e 
licença-maternidade por meio eletrônico. A iniciativa 
interessa diretamente aos advogados militantes na 
área previdenciária. Ele destaca que as modernizações 

incluem o INSS Digital, que agiliza a tramitação dos 
processos e evita o deslocamento até as agências 
da Previdência Social, o que, além de representar 
uma economia de tempo, melhora as condições de 
trabalho dos advogados. Nos casos em que é exigido 
o atendimento presencial, a OAB Minas reafirmou 
a decisão judicial de preferência para a advocacia 
junto ao INSS.

Não bastasse estar aprovando e implementando uma 
agenda voltada para os interesses do mercado financeiro, 
de investidores e de detentores de posses e bens, o governo 
do presidente Temer (MDB) mente para o povo ao dizer, 
por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua e Trimestral (PnadC), do IBGE, que a renda do 
trabalhador cresceu em 2017. A verdade é que, além de 
o trabalhador empregado ganhar menos, quem está 
desempregado - mais de 13 milhões de brasileiros -, tem 
sofrido ainda mais por conta do longo tempo em busca 
de uma nova oportunidade de emprego. Essa assertiva é 

facilmente constatada pelo fato de, por exemplo, na região 
metropolitana de São Paulo, em março, ter sido verificada 
a média de 47 semanas para que o trabalhador desempre-
gado encontrasse uma nova oportunidade de trabalho. E 
o que dizer do fato de que no mesmo mês de 2015 eram 
necessárias 24 semanas. Ou seja, além não ter aumentado 
à renda do trabalhador e de não estarem efetivamente 
sendo gerados novos empregos, nos últimos três anos pra-
ticamente dobrou-se o tempo de espera dos trabalhadores 
por uma vaga precária de emprego. (Fonte: CONTRATUH 
Informa. Informativo Mensal. Maio 2018. nº 247)

Nos dias de hoje não há como deixar de incluir 
a comunicação responsável no planejamento e 
na gestão de qualquer setor. Quando falamos em 
turismo, a promoção e a divulgação de um destino 
são caminhos essenciais e delicados, considerando 
que o foco são cidades e territórios que devem ser 
estimulados de maneira equilibrada e sustentável. O 
turismo se ampara na venda de expectativas e carrega 
o grande desafio de viver entre duas questões opostas, 

mas que são igualmente preocupantes: a baixa ocu-
pação e a saturação dos destinos. As diversas mídias 
são essenciais para incentivar o setor e os efeitos 
poderosos da comunicação pública podem trazer mu-
danças radicais de atitudes e comportamentos entre 
os principais atores do turismo, cuja atuação precisa 
estar alinhada com o Plano de Turismo do Município 
e com as orientações do Plano de Marketing Turístico. 

Crédito: Brasilturis

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

Rua Esmeralda, 592 - Bairro Prado - Telefax: (31) 3372-2700
E-mail: ab@encadernacoes.com.br

AbAV expo 2018 conecta. Em grande estilo 
acontece de 26 a 28 de setembro no Centro de 
Convenções ANHEMBI em São Paulo a 46ª ABAV e 
o 50º Encontro Comercial da BRAZTOA  

comitê lgbt+. A rede ACCORHotels, a maior 
do mundo, criou um Comitê LGBT+ para alavancar 
a discussão do tema no dia a dia das nossas ativi-
dades. O grupo tem o compromisso de promover 

um ambiente de trabalho inclusivo e acolhedor, 

valorizando a individualidade e o talento de cada 

um. Além disso, discute ações para fazer com que 

nossos hóspedes e clientes sintam-se bem-vindos e 

respeitados em nossos hotéis. O Comitê é formado 

por representantes de diversas áreas da empresa e 

todos os colaboradores podem contribuir, enviando 

dúvidas ou sugestões para o e-mail lgbt@accor.com

A Prefeitura Municipal de Co-
ronel Fabriciano, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, com a Junta 
Comercial do Estado de Minas Ge-
rais (Jucemg) e o Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas de 
Minas Gerais (Sebrae), inaugurou 
a Sala Mineira do Empreende-
dor. Além da abertura do micro, 
pequenas e médias empresas, o 
evento também teve como objetivo 
firmar parceria com o Sebrae para 
orientação técnica, cursos especí-
ficos de acordo com a demanda 
do município, oficinas e palestras.

A solenidade reuniu em um 
único espaço os empreendedores, 
o poder público e as entidades de 
empreendedorismo, com intuito 
de diminuir a burocracia e agilizar 
processos. “A sala do empreende-
dor irá oportunizar a instalação e 
aperfeiçoamento de novos empre-

endimentos, bem como aumentar 
a competitividade e promover o 
desenvolvimento sustentável das 
empresas da região. Sem dúvida 
agrega ao crescimento do municí-
pio”, afirma o prefeito, Dr. Marcos 
Vinicius (PSDB).

Localizada na galeria Fabricia-
no Mall, a Sala do Empreendedor 
funcionará de 09h às 18h, de 
segunda a sexta-feira. Nela os 
empresários poderão receber 
orientações sobre contas públicas 
e captação de recursos. Será 
facilitada, também, a abertura 
de micro e pequenas empresas 
(MPE), assim como o registro de 
microempreendedores individuais 
(MEIs). Tornam-se mais acessíveis 
os produtos da Jucemg e do Sebrae 
Minas.

“A vantagem do espaço é que 
ele ajuda a simplificar o ambiente 
de negócios, reunindo vários 

órgãos públicos em um mesmo 
local onde o empresário terá 
orientação e informações”, expli-
ca o gerente do Sebrae, Fabrício 
Cesar. 

A Sala do Empreendedor é 
uma oportunidade de desenvol-
vimento para o município. Sua 
forma de atuação é embasada em 
três pilares básicos: orientações e 
informações, serviços e capacita-
ções. Para que o empreendedor 
formalizasse seu empreendimento 
era necessário que recorresse 
ao município, providenciasse 
uma Inscrição Estadual e, junto 
à União, por meio da Receita 
Federal, para obter o Cadastro Na-
cional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 
Com a Sala do Empreendedor, em 
um único momento e no mesmo 
espaço a pessoa pode obter as 
Inscrições Municipal e Estadual, 
além do CNPJ.

Nova Lima dá passos importantes no De-
senvolvimento Social. Apesar da elevada renda 
per capta e do alto Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM), segundo o último 
Censo (2010), 66% da população possuem 
renda de até dois salários mínimos – público 
de 53,4 mil habitantes que em algum momen-
to necessitam da Política de Assistência Social.

Para mudar essa realidade, ao assumir a 
prefeitura, em setembro de 2016, o governo 
municipal iniciou uma verdadeira transfor-
mação na área para reestruturar o modelo 
de gestão, readequar os recursos, realocar 
projetos, descentralizar os serviços e reduzir 
os custos.

Como resultado, a assistência social de 
Nova Lima vive um novo tempo: com o aumen-
to da capacidade de atendimento ao público, 
transparência na utilização dos recursos e mais 
compromisso com os cidadãos beneficiados.

coronel Fabriciano inaugura
sala mineira do empreendedor

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA LIMA VIVE NOVO TEMPO

Avanço

• R$ 27 milhões em investimentos em 2018
• 14% de atendimentos a mais que em 2016
• 40% a mais de benefícios concedidos que em 2016
• Aumento de 240% na concessão
de Cestas Básicas em relação a 2015
• A redução das despesas pagas já chega a 31%
• Redução do custo médio por atendimento em 40%
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os 10 compromissos do fórum de empresas lgbt

1. Comprometer-se com o respeito e com a promoção dos direitos LGBT.
2. Promover a igualdade de oportunidades e tratamento justo às pessoas LGBT.
3. Promover ambiente respeitoso, seguro e saudável para apoiar pessoas LGBT
4. Sensibilizar e educar para o respeito aos direitos LGBT. 
5. Estimular e apoiar a criação de grupos de afinidades LGBT. 
6. Promover o respeito aos direitos LGBT na comunicação e marketing
7. Promover o respeito aos direitos LGBT no planejamento de produtos, serviços e atendimento aos clientes
8. Promover ações de desenvolvimento econômico e social das pessoas LGTB na cadeia de valor
9. Promover o desenvolvimento profissional de pessoas do segmento LGBT
10. Promover e apoiar ações em prol dos direitos LGBT na comunidade.

A Corporação Musical Nossa Senhora Auxiliado-
ra de Coronel Fabriciano foi contemplada no edital 
“Bandas de Minas”, da Secretaria de Estado de 
Cultura. A cerimônia aconteceu no Parque Munici-
pal em Belo Horizonte. A inscrição da instituição no 
edital “Banda de Minas” foi realizada com o apoio 
e participação do vereador Marcos da Luz  (PT).
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coluna da copa

os estádios da copa no brasil

o seu consórcio multibrasileiro

Quatro anos se passaram 
desde a Copa do Mundo no 
Brasil. E os estádios? Os 12 foram 
construídos ou remodelados por 
um custo total de mais de R$ 8 
bilhões. Dez deles são alvos de 
algum tipo de problema judicial, 
seja na Operação Lava Jato ou 
em outras denúncias de corrup-
ção, formação de cartel ou finan-
ciamentos irregulares. Apenas a 
Arena da Baixada, em Curitiba e 
de propriedade do Atlético-PR, e 
o Beira-Rio, em Porto Alegre, do 
Internacional, não foram citados. 
Ainda assim, ambos sofrem para 
pagar o investido.

O Beira-Rio apresentou resul-
tados negativos em 2015 e 2016, 
mas reagiu em 2017. O Inter faz 
cerca de 40 jogos por ano, re-
cebe shows internacionais, mas 
a dívida do empréstimo com o 
BNDES de R$ 360 milhões está 
longe de ser quitada. Na Arena 
da Baixada, o Atlético-PR faz 
todos os seus jogos e recebe 
eventos. O custo foi de R$ 346 
milhões e há uma batalha jurídi-
ca para a divisão dos gastos com 
o poder público. O outro estádio 
particular é a Arena Corinthians. 
A operação do dia a dia dá 
lucro. O local está sempre cheio 

e as rendas são milionárias. O 
problema é o valor da dívida. O 
estádio custou R$ 985 milhões. 
Com os juros, está na casa do R$ 
1,2 bilhão. A sentença, de feverei-
ro, da juíza federal Maria Isabel 
Pesai Klein, da 3ª vara de Porto 
Alegre, mandou que Odebrecht; 
Corinthians; ex-presidente da 
Caixa Econômica Federal, Jorge 
Fontes Hereda, e a Sociedade de 
Propósito Específico (SPE) Arena 
Itaquera S.A devolvam R$ 400 
milhões ao banco estatal. Os 
réus recorreram. A dívida pode 
chegar a mais de R$ 2 bilhões.

Em relação aos demais 
nove estádios, quatro sofrem 
com prejuízos constantes por 
falta de eventos relevantes: 
Arena Amazônia(Manaus), Are-
na Pantanal(Cuiabá), Mané 
Garrincha(Brasília) e Arena das 
Dunas(Natal). Maracanã e Arena 
Pernambuco vivem situações es-
tranhas. Ambos têm capacidade 
para receber cerca de 60 a 70 
jogos por ano, mas estão longe 
disso. Os clubes do Rio de Janeiro 
não conseguem chegar a um 
acordo em função do altíssimo 
custo. Já a Arena Pernambuco 
tem recebido apenas o Náutico 
e com públicos mínimos, já que 

Sport e Santa Cruz têm suas 
casas. Os que estão em melhor 
situação, por terem jogos o 
tempo todo, são Mineirão, com 
Cruzeiro e Atlético; o Castelão, 
com Ceará e Fortaleza; e a Fonte 
Nova, com o Bahia,

O Brasil gastou bilhões na 
construção dos estádios, mas 
o legado foi muito pouco. Os 
ingressos ficaram mais caros, o 
que causou o afastamento dos 
fanáticos torcedores que, com o 
salário que recebem e em muitos 
casos estão desempregados, 
não podem acompanhar seus 
times do coração nos jogos nos 
estádios.

Os clubes, federações e a CBF 
necessitam realizar um trabalho 
conjunto para chamar novamen-
te os torcedores para os estádios, 
pois o brasileiro é apaixonado 
pelos seus times.

Passando os 30 dias dos jo-
gos da Copa do Mundo, dia 16 de 
julho volta os jogos do Campeo-
nato Brasileiro. Algumas equipes 
perderam jogadores vendidos 
para equipes no Brasil e exterior, 
e outros chegaram para reforçar 
os times. Como diz a frase: quem 
tiver mais garrafa para vender, 
pode ser o campeão!!!

Assessoria esportiva: ideia visa
motivar a prática do esporte
Proximidade do aluno com o professor é um diferencial

O Brasil ainda não é adepto 
a atividade física. Uma prova 
disso é que uma pesquisa do 
IBGE apontou que apenas cerca 
de 40% da população tem o há-
bito de fazer algum esporte. Para 
alguns, a correria do dia a dia 
não permite que a prática seja 
uma prioridade, para outros, o 
ambiente da academia não é lá 
muito animador. É por isso que 
a assessoria esportiva está em 
expansão no mercado. A prática 
faz com que professor e aluno 
criem um vínculo motivacional 
que promete bastante resultado.

O diretor da Run&Fun, em-
presa que presta esse serviço, 
Paulo dos Santos, explica um 
pouco sobre como funciona. “Na 
assessoria os objetivos passam 
a ser individuais. O trabalho é 
mais próximo do aluno. Alguns 
nos procuram apenas para intro-
duzir a atividade física em sua 
vida, outros para se preparar 
para uma corrida, por exemplo”.

Ele acrescenta que isso faz 
com que o trabalho seja mais 
segmentado. “Nós atendemos 
as demandas dos clientes. Mui-
tos deles não se sentiam bem 
orientados na academia ou não 
gostavam do ambiente. Além de 
terem questões específicas, por 
exemplo, uma pessoa que nos 
procura porque quer correr a 

Volta Internacional da Pampulha 
e não se sente preparado apenas 
com a malhação”.

O diretor conta que o incen-
tivo é sadio ao aluno. “Criamos 
um vínculo com eles. Identifica-
mos seu perfil e objetivos, isso 
é feito de maneira individual 
com o professor. O aluno passa 

a ser acompanhado semanal-
mente. Focamos nos resultados 
e sucesso do cliente mediante a 
atenção que ele recebe, se não 
o alcançamos, vamos adaptando 
as metas”.

Para o advogado Luiz David 
Filho, esse acompanhamento 
é fundamental. Ele conheceu a 

assessoria esportiva por meio um 
projeto de seu antigo emprego. 
“Eles queriam incentivar uma 
melhor qualidade de vida aos seus 
funcionários. Eu fiquei sabendo do 
projeto e resolvi fazer parte”.

Ele seguiu no projeto mesmo 
depois de ser desligado da empre-
sa e conta que mudou sua vida. “Eu 
consegui perder quase 20 quilos. 
A gente cria um laço familiar e de 
amizade que vai muito além de 
contratante e prestador de serviço”.

Antes da assessoria, ele era 
sedentário. “Eu realmente me 
apaixonei pela prática. Hoje 
pratico apenas a corrida, porque 
cabe dentro da minha rotina”.

Ao ar livre

Outro ponto chave é que a es-
pecialidade da empresa é outdo-
or, ou seja, atividades praticadas 
ao ar livre. Santos elucida que as 
pessoas têm estado cada vez mais 
adeptas a esse tipo de prática. 
“Corrida de rua e de montanha, 
caminhada, ciclismo e trekking. 
Temos os locais determinados 
e divididos por dias e horários 
onde a pessoa encontra a equipe 
preparada para o monitoramen-
to, além de todo conforto como 
água, mimos e lugar para guar-
dar seus pertences”.

“Na assessoria os
objetivos passam
a ser individuais”

Mais informações
acesse

www.runefunbh.com.br

Atividades ao ar livre também auxiliam no estímulo ao exercício
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A reta final na rússia
As quartas de final projetam, 

para esta semana, semifinais 
com grandes duelos. Este é o 
Mundial mais equilibrado dos 
últimos 20 anos, com muitas 
decisões por pênaltis, gols de 
último instante, boas defesas 
e marcação coletiva. Dois dos 
principais favoritos – Brasil e 
Uruguai – chegaram às quartas 
com apenas um gol sofrido.

O Brasil evoluiu bem e com 
regularidade: repetiu o placar de 
2 a 0 contra Costa Rica, Sérvia e 
Méxicoe só levou gol na estréia. 
Neymar acompanhou essa evolu-
ção e participou diretamente de 
quase todos os gols. Ele tem feito 
melhor dupla com Firmino do 
que com Gabriel Jesus. Tite, po-
rém, faz mudanças na escalação 
inicial, apenas por motivos de 
contusão. O ponto alto da Sele-
ção tem sido o sistema defensivo, 
praticamente impenetrável com 
dois zagueiros, dois volantes e 
dois laterais que, à exceção de 

Marcelo, priorizam a marcação. 
O seu primeiro teste mais 

difícil foi a Bélgica, que sofreu 
para se classificar, ao vencer o 
Japão por 3 x 2 no último minuto 
de acréscimo da partida. França 
x Uruguai foi, por sua vez, o 
duelo mais aguardado. Contra a 
Argentina, os franceses fizeram 
sua grande exibição coletiva 
e individual, com o arrasador 
atacante Mbappé. O Uruguai 
havia mostrado, igualmente, 
excelente entrosamento. Cavani, 
com Luiz Suárez, tem formado 
a melhor dupla de ataque da 
Copa, com sete gols, incluindo os 
das quartas. Messi e CR7 ficaram 
pelo caminho. 

Rússia e Croácia, que se 
classificaram contra Espanha 
e Dinamarca, não mostraram 
grande futebol, mas consegui-
ram passar graças a seus goleiros 
na decisão por pênaltis. A Cro-
ácia tem bons jogadores, mas 
não grande conjunto. A Rússia 

teve início surpreendente, com 
sua eficiente tática defensiva, 
embora tenha perdido de 3 x 0, 
quando enfrentou uma equipe 
do primeiro escalão mundial: o 
Uruguai. 

Contra a Inglaterra, a Suécia 
fez um único bom jogo, quando 
perderam para a Alemanha, no 
crepúsculo da partida. Mas se 
classificou com placar mínimo 
contra a Suíça. A Inglaterra 
sofreu ainda mais, ao disputar 
penalidades contra a Colômbia. 
Entretanto esta tem sido a sua 
melhor Copa nas últimas edi-
ções, além de ter o artilheiro da 
competição, Harry Kane. 

Os favoritos prevaleceram 
nas quartas, com quatro cam-
peões: a própria Inglaterra, 
França, Uruguai e o nosso Brasil. 
Nas semifinais, o Brasil, se tiver 
passado, poderá eliminar um de 
seus dois algozes em decisões 
históricas: Uruguai (1950) ou 
França (1998). 
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